
EXPUNERE DE MOTIVE

30941126.06.2013

pentru aprobarea Proiectului de hotarare privind modificare Actului constitutiv ~i
al Statutului Asociatiei "Asociatia Vadon '

Prin Hotanirea Consiliului Local nr. 249/2012, s-a aproba asocierea municipiului
Sfantu Gheorghe cu Judetul Covasna, Comuna Reci ~i Comuna AI u~ In vederea lnfiintarii
Asociatiei "Asociatia Vadon", avand ca scop exploatarea ~i ezvoltarea durabila a
investiilor partilor asociate care se afia In folosinta acestora, prom varea valorilor naturale
ale judetului Covasna In scopul cre~terii fluxului turistic ~i asi area unei interactiuni
armonioase Intre sectorul turistic ~i factorii de ordin social ~i de m diu, stimuland turismul
balnear, rural ~i ecologic, cultural ~i de afaceri In Romania ~i In str natate.

Urmare a ~edintei Adunarii Generale a Asociatiei "Vad~n' din data de 26.06.2013
~i a celor hotarate cu aceasta ocazie, a devenit necesara ~i opo a modificarea Actului
Constitutiv ~i a Statutului asociatiei.

Modificarile propuse se vor face In conditiile Ordonantei uvemului nr. 26/2000
cu privire la asociatii ~i fundatii, cu modificarile ~i completarile lterioare ~i respectiv a
hotararii de Infiintare a Asociatiei "Asociatia Vadon", care prey de ca orice modificare
ulterioara se va realiza prin Act aditional aprobat in prealabil pro hotarari ale unitatilor
administrativ-teritoriale asociate.

In acest sens propun spre aprobare proiectul de hotar e privind modificarea
Actului constitutiv ~i al Statutului Asociatiei "Asociatia Vadon"
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Nr.30940/26.06.2013

asupra Proiectului de hotarare pentru modificarea ~i completa a Actului constitutiv
~i al Statutului Asociatiei "Asociatia Vado '

Ca urmare a ~edintei Adunarii Generale a Asociatiei "Asoci tia Vadon" din data de
25.06.2013 ~i a celor hotarate cu aceasta ocazie, s-a ajuns la nc1uzia ca, a devenit
necesara ~i oportuna modificarea Actului constitutiv ~i a Statutul i asociatiei la care, in
baza Hotararii Consiliului local nr. 24912012 este parte ~i Municip 1 Sf'antu Gheorghe, in
calitate de asociat.

In conformitate cu prevederile art. 22 lit. k din Statu asociatiei, Adunarea
Generala hotara~te asupra modificarea ~i completarea Actului co stitutiv ~i a Statutului
asociatiei, dupa cum urmeaza:

I. - Completarea art. 3, astfel: "Adunarea Generala a A ciatiilor va infiinta 0

sucursala teritoriala, tara personalitate juridica, cu sediul in com a Arcu~. Sucursala va
des~ura activitatiile date in competenta ei de catre Asociatie.

II. - Completarea art. 7 cu urmatoarele obiective:
Organizare de evenimente culturale, sportive ~i ecve e;
Participarea la evenimente culturale, sportive ~i ecve tre.

III. - Completarea art. 9 dupa cum urmeaza:
Modificarea cotizatiei anuale, a carei suma se stab le~te cu ocazia primei

adunan generale a asociatilor din an ~i se achita pana la data de 01 martie a anului pentru
care ea este datorata .

Suma cotizatiei va fi stabilita in functie de obiectiv e ce se propun de a fi
realizate.

Adunarea generala a asociatiilor poate hotari s plimentarea cotizatiei
pentru anul in curs :

Patrimoniul initial, respectiv cotizatia anuala se va i
Municipiul Sf'antu Gheorghe 74%;
Judetul Covasna 24%;
Comuna Reci 1%;
Comuna Arcu~ 1%.

Avand in vedere cele prezentate mai sus propun dezbaterea i adoptarea proiectului
de hotarare elaborat in acest sens.

Biroul Administratie
Fiilop-Fuer Zelin ar --



I(V

Nr. 127/25.06.2013

Catre,

Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe

Alaturat va trimitem Procesul Yerbal al Adunarii Generale al ociatiei "Yadon" In
vederea initierii procedurilor legale de modificare a Actului Con itutiv ~i a Statutului
Asociatiei "Yadon".

Cu stima:

Sfantu Gheorghe, la 25 iunie 2013

Asociatiei Vadon". "



PROCES VERBAL at ADUNARlI GENERALE at ASOCIATIEI VADON"
$edinta Adunarii Generale a A ociatiei "Yadon" a fost c vocata pentru data de

25.06.2013, orele 13, la ediul A ociatiei Yadon, din P-ta LibertatiL n . 7 din Sfantu Gheorghe,
jude\ul Covasna.
$edinta are loc In baza unei Convocari scrise ~i trimise catre mem ri Adunarii Generale al
Asociatiei "Yadon" de catre pre~edintelc asociatiei, doamna Sztakic E a Judit.

unt prezenti:
Azcel Kata
Balint .I6zsef
Dalnoki Lajos
Debreczeni Laszl6
Dezs6 Csongor !\tti la
Dimcny Gyorgy
Kelemen Szilard
Mathe Arpad
Sztakics Eva
precum ~i Directorul Executiv al Asociatiei "Yadon"
Demeter Janos
Precum i d-na avocat Ordog Melinda
D-na Sztakics Eva Judit deschide lucrarile ~edintci Adunarii Generale a Aociatiei Yadon ~i
prezinta spre aprobare membrilor ordinea de zi a ~edintei:

I. Moditicarea Actului Constitutiv ~i tatutul Asociatiei Yadon.
Modificarile Actului Constitutiv unt:
Completarea art. 7. cu urmatoarele obiective:

Organizare de evenimente culturale, sportive ~i ecvestre
Participarea la evenimente culturale, sportive ~i ecvestre

Completarea art. 9. cu urmatoarele obiective:
-v Modificarea cotizatiei anuale, a carei suma sc stabile~te cu ocazi primei adunari gencrale

a a ociatilor din an ~i se achita pana la data de 0 I martie a anulu pentru care ea este
datorata
uma cotizatei va (j tabilita in functic de obicctivelc cc se prop n de a fi realizate,

Adunarea generala a asociatiilor poate hotari suplimentarea coti atiei pentru anulin curs
Cotizatia anuala se va imparti astfel:

Municipiul Sfantu Gheorghe 74%
Judetul Covasna 24 %
Com una Reci - 1%
Com una Arcus - 1%

Completarea art.3. cu urmatoarele obiective:
Adunarca Generala a Asociatiilor va infiinta 0 ucursala. structura terit iala, Tara personalitate
juridica, eu ediulln comuna Arcus. Sucursala va des/a ura activita!iile ate In competenta ei de
catre Asociatic.



e supune la vot.
Se aproba In unanimitate,

cliind alte propuneri, e declara Inchisa ~edin~a Consiliului directoral I Asociatiei ..Yadon'·,

Debreczeni Laszlo

Dimeny Gyorgy

Kelemen Szi leird

Mathe Arpad

Demeter Janos, irectorul executiv al Asociatiei ..Yadon"


